
Aquest temple, conegut popularment com els 
“Josepets”, dedicat a la Mare de Déu de Gràcia, 
fou inaugurat i beneït l'abril del 1687, pel pare 
superior de l'Orde carmelitana fra Lluís de Jesús 
Maria. Però els decrets de desamortització i d'ex-
claustració de Mendizábal (1835-1836) van afec-
tar el temple, que fou subhastat. Després va caure 
en la indiferència, fins l'any 1848 que els habi-
tants de Gràcia van demanar la fundació d'una 
nova parròquia que va prendre, també, l'advoca-
ció de Sant Josep.

El juliol de 1936 patí els estralls de la Guerra Civil 
i el culte no es restablí provisionalment fins l'any 
1939 en un magatzem del carrer Homer. Poste-
riorment s'iniciaren les obres de reconstrucció del 
temple, el gener de 1941. El 1959 es feren les 
obres de l'altar major i l'arranjament definitiu del 
temple es realitzà l'any 1961, que fou solemne-
ment inaugurat i consagrat el 14 de gener de 
1962. L'any 1998 es restaura l'exterior. 

La història d’aquest temple, plena de dificultats, 
però també plena de força i valentia   ens recorda 
les dificultats del primer dolor de Sant Josep: 
pensar en abandonar davant l’adversitat. Però 
també és imatge de la seva confiança en Déu i de 
la seva valentia en la reconstrucció i obertura al 
servei de tothom. Avui la Parròquia és una comu-
nitat viva que ofereix la seva acció pastoral i la 
seva acció solidària al bell mig del barri de Gràcia.

Parròquia de 
la Verge de Gràcia
i Sant Josep    

    Plaça Lesseps, 25 - 08023 Barcelona
    932 376 638
    vergegracia242@arqbcn.cat

Horari d’atenció: 
Els dimarts i dijous, de 18 a 19:30h

Horari d’atenció als peregrins: 
de 8:30 a 12 i de 18:30 a 21h

Lloc on segellar la credencial: sagristia
Com arribar-hi: L3 24 H6 D40



Què ens diu l’evangeli?
El naixement de Jesús, el Messies, fou d'aquesta 
manera: Maria, la seva mare, estava unida amb 
Josep per acord matrimonial i, abans de viure junts, 
ella es trobà que havia concebut un fill per obra de 
l'Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home 
just i no volia difamar-la públicament, resolgué de 
desfer en secret l'acord matrimonial. Ja havia pres 
aquesta decisió, quan se li va aparèixer en somnis 
un àngel del Senyor que li digué:

—Josep, fill de David, no tinguis por de prendre 
Maria, la teva esposa, a casa teva: el fruit que ella ha 
concebut ve de l'Esperit Sant. Tindrà un fill, i li 
posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels 
pecats el seu poble.

Tot això va succeir perquè es complís allò que el 
Senyor havia anunciat pel profeta: La verge conce-
brà i tindrà un fill, i li posaran el nom d'Emmanuel, 
que vol dir «Déu amb nosaltres».

Quan Josep es despertà, va fer el que l'àngel del 
Senyor li havia manat i va prendre a casa la seva 
esposa. No hi havia tingut relacions conjugals quan 
ella tingué el fill. I Josep li va posar el nom de Jesús.

Mt 1, 18-25

Primer dolor: Decideix abandonar secretament Maria, la seva esposa.
Primer goig: Un àngel li revela el misteri de l’Encarnació.

Què ens diu el 
papa Francesc?
“Moltes vegades pensem que Déu es basa només en la 
part bona i vencedora de nosaltres, quan en realitat la 
majoria dels seus designis es realitzen a través i malgrat 
la nostra debilitat.

Carta Apostòlica Patris Corde del Papa Francesc

Sabies que...
... molts ordes religiosos establerts l’Arxidiòcesi de Barce-
lona tenen a Sant Josep com a model a seguir? Així,

la Congregació de religioses de la Sagrada Família 
D’Urgell

te com a model i font de la seva espiritualitat
 a la Sagrada Família de Natzaret:

Maria oberta al pla salvador de Déu,
que guarda en el seu cor les paraules del Senyor

y Josep, el servidor fidel y prudent,
dòcil a les mocions de l’Esperit (Const.- 3)

Què ens convida a pregar?
Senyor, ensenya’ns  a confiar en Tu, 

com ho féu Sant Josep

Què ens diu avui a 
nosaltres?
Josep va ser l’home escollit per Déu per a que fes de 
pare del seu Fill i possibilités, junt amb Maria, el pla 
diví de salvació. L’Evangeli ens diu que era un home 
just, però malgrat tot, davant lo inexplicable, dubte, 
te por, pensa en abandonar a Maria. Aquest feblesa 
és el seu primer dolor i potser també és el nostre, 
perquè ¿quantes vegades la contrarietat ens paralitza 
i ens porta a abandonar i a no sortir-nos de la nostra 
àrea de confort? ¿Quantes vegades la desconfiança, 
l’egoisme i la comoditat ens tanca la porta a estimar 
i ens allunya dels germans i de Déu?

Però el goig de Sant Josep és que va saber escoltar, 
confiar i seguir la voluntat del Senyor. I aquesta 
confiança en Déu li va eixamplà el cor i li omplí de 
pau, d’amor i de valentia per afrontar les dificultats. 
La pau interior el fa estimar i per amor ja no pensa 
en abandonar, sinó en acollir i en ser un instrument 
a les mans de Déu.

I nosaltres, ¿sabem fer silenci i escoltar la voluntat de 
Déu que en parla en el nostre cor? ¿On dipositem la 
nostra confiança? 




